




ΦΙΛΤΡΑ  EVERPURE

Η Everpure συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη γκάμα εξειδικευμένων φίλτρων νερού για
σπίτια, γραφεία, επιχειρήσεις του χώρου τροφίμων και ποτών, ξενοδοχεία αλλά και
βιομηχανίες:

Η εταιρεία μας ανέλαβε από τον Νοέμβριο του 2010 το επίσημο δίκτυο των φίλτρων
Everpure παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε φίλτρα για:

-Πόσιμο νερό σε σπίτια.
-Εφαρμογές ζεστού νερού ή και ατμού (καφετιέρες, αυτόματους πωλητές ροφημάτων,
φούρνους ατμού, πλυντήρια κτλ.)
-Εφαρμογές κρύου νερού (παγομηχανές, ψύκτες)
-Εξοπλισμό που συνδέεται απευθείας στην παροχή ζεστού νερού (πλυντήρια ξενοδοχείων,
καθαριστήρια).



Ο καφές είναι 98% νερό και ο πάγος 100% νερό!!

Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα Everpure προστατεύετε τις μηχανές ροφημάτων, ατμού, τις παγομηχανές
αλλά και τα πλυντήριά σας, μειώνοντας:

• Την τριβή και την απόφραξη από τη βρωμιά του νερού
• Την δημιουργία αλάτων και τη διάβρωση
• Την άσχημη γεύση και οσμή
• Επιβλαβή στοιχεία και κύστες
• Σωματίδια που έχουν ως αποτέλεσμα θολό πάγο.

Θυμηθείτε ότι το 70% των επισκευών σε παγομηχανές και μηχανές καφέ είναι άμεσα συσχετισμένες
με το νερό!

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και απολαύστε:

• Σταθερή ανώτερη ποιότητα ροφημάτων και πάγου
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• Μειωμένο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού
• Ικανοποιημένους χρήστες, πελάτες και αυξημένα κέρδη

Η γκάμα της Everpure προσφέρει εξειδικευμένες προτάσεις ανάλογα με την ποιότητα, τη χρήση αλλά
και τη κατανάλωση του νερού από το κάθε μηχάνημα όπως και Συστήματα φιλτραρίσματος τελευταίας
τεχνολογίας που συνδυάζουν διαφορετικά φίλτρα για χρήση σε περισσότερες από μία μηχανές /
εφαρμογές. Πιστοποιημένα από τον NSF International.



Σκληρό / Μαλακό νερό : 

Σκληρό θεωρείται το νερό από 180 ppm / 18 French Degree και άνω. Για 
παράδειγμα το θαλασσινό νερό είναι από 3000 ppm και άνω.

Το σκληρό νερό έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο και μαγνήσιο 
και δημιουργεί άλατα. Η συσσώρευση αλάτων στον χρήστη του νερού 
προκαλεί προβλήματα, είτε είναι έμβιο ον (πέτρα στα νεφρά), είτε είναι 
μηχάνημα (δυσλειτουργία ή και καταστροφή οποιουδήποτε μέρους της 
μηχανής έρχεται σε επαφή με νερό και ιδιαίτερα με ζεστό νερό). 

Είναι αποδεδειγμένο στην πράξη ότι οι μηχανές οι οποίες 
χρησιμοποιούν φιλτραρισμένο νερό μειώνουν το κόστος συντήρησής 
τους και αρκεί να γίνεται η συντήρηση στο χρόνο που προβλέπει ο 
κατασκευαστής.



ΦΙΛΤΡΑ

Η δύναμη φιλτραρίσματος ενός φίλτρου μετριέται σε μονάδες micron. Για
παράδειγμα, μια τρίχα έχει μέγεθος 75 micron. Όταν το φίλτρο
χαρακτηρίζεται 0,5-micron σημαίνει ότι δεν αφήνει κανένα αντικείμενο
μεγαλύτερο από 0,5-micron να περάσει.

Absolute or nominal? Συνήθως οι ενδείξεις που αναγράφονται πάνω στα 
φίλτρα εννοούν ονομαστικά (nominal) μεγέθη ήτοι με πιθανότητα 85% : Το 
85% των αντικειμένων μεγαλύτερων από 0,5-micron απορρίπτεται ή 
απορροφάται ή σκοτώνεται από το φίλτρο. Όταν το μέγεθος είναι 
απόλυτο (absolute) τότε η πιθανότητα ανεβαίνει στα 99% κι αυτό είναι 

κάτι που οι κατασκευαστές σίγουρα θα το γράψουν δίπλα στην ένδειξη.



Για μαλακό – μέτριο νερό έως 180 ppm 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ MICRON ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ

OCS² 5.678 0,2 micron 1,9

BH² 11.350 0,2 micron 1,9

MH² 34.065 0,2 micron 3,8

Είναι 0,2 micron absolute. Διαθέτουν μια πολυφωσφορική και πυριτική σύνθεση η 
οποία «δεσμεύει» το ασβέστιο και το μαγνήσιο ενώ παράλληλα επικαλύπτει όλες τις 
εσωτερικές σωληνώσεις προς αποφυγή αλάτων. 
Η παραπάνω σύνθεση κάνει τα φίλτρα αυτά να είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση για 
προστασία του εξοπλισμού από τα άλατα σε περιοχές που το νερό δεν είναι σκληρό.

Συμβατά με την κεφαλή QL3B με βαλβίδα διακοπής του νερού για εύκολη 
αντικατάσταση.  



Η πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιεί η σειρά Claris™ 
Ultra της EVERPURE® είναι μια κατασκευαστική καινοτομία, που 
περιλαμβάνει μια διαδικασία δύο βημάτων η οποία περιλαμβάνει 
μερική απομόνωση υδρογόνου και αποσκλήρυνση.
Βήμα 1 : Αποσκλήρυνση. Ανταλλαγή Ιόντων.  Αποσκλήρυνση και 
αφαίρεση άνθρακα.
Βήμα 2 : Απομόνωση. Σταθεροποιεί την περιεκτικότητα σε 
ανόργανα άλατα, χρησιμοποιώντας διαχωριστικά ανιόντα.
Το αποτέλεσμα είναι μία ισορροπημένη αλκαλικότητα και ορυκτή 
σύνθεση στο νερό, με σταθερό και κοντά στο ουδέτερο PH, το 
οποίο βοηθά στο να αποτραπεί ο σχηματισμός αλάτων. Η 
διαδικασία παραδίδει το ιδανικό υλικό – νερό για ενίσχυση των 
αρωμάτων του καφέ, βοηθώντας στο κατάλληλο κόψιμο και την 
εκχύλισή του.

Η προσαρμόσιμη, DUOBLEND™ κεφαλή παράκαμψης, επιτρέπει 
την ακριβή ρύθμιση της ανθρακικής σκληρότητας. Προσαρμόζει 
δηλαδή την σκληρότητα του νερού στα επίπεδα που εσείς θέλετε για 
το επιθυμητό αποτέλεσμα στο νερό.
Η σειρά Claris™ Ultra προσφέρει συνολικά μεγαλύτερες 
χωρητικότητες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά Claris, λόγω στον 
πρόσθετο παράγοντα απομόνωσης, επιτρέποντας σε περισσότερο 
επεξεργασμένο νερό να περάσει μέσα από την DUOBLEND™
κεφαλή παράκαμψης, επιβραδύνοντας έτσι την εξάντληση της 
ρητίνης.

Claris Ultra



Η λύση περιλαμβάνει μια μοναδική επεξεργασία 5 σταδίων :

1. Προ-φιλτράρισμα απομακρύνει μεγάλα σωματίδια

2. Προσαρμογή της ανθρακικής σκληρότητας μέσα από την

διαδικασία ανταλλαγής ιόντων.

3. Υψηλή διήθηση

4. Υψηλά αποδοτικό πλέγμα άνθρακα αφαιρεί επιβλαβείς προσμίξεις και 

δυσάρεστες γεύσεις και οσμές.

5. Συμπαγής μεμβράνη διήθησης απομακρύνει σωματίδια έως και 5-micron 

για το καλύτερο επίπεδο προστασίας του εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

(ΛΙΤΡΑ)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ

(ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ)
MICRON

ΠΙΕΣΗ
(PSI)

CLARIS ULTRA 250 2.250 1,9 5 29 - 116

CLARIS ULTRA 500 3.750 1,9 5 29 – 116

CLARIS ULTRA 1000 7.000 3,8 5 29 – 116

CLARIS ULTRA 1500 10.000 3,8 5 29 – 116

CLARIS ULTRA 2000 16.500 3,8 5 29 – 116



Όταν η τεχνολογία μετράει… Τα CLARIS είναι η λύση.

Η ποιότητα του φαγητού και των ροφημάτων που παραδίδουμε εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους. Τα 
συστήματα EVERPURE CLARIS προσφέρουν πολλά προνόμια :

 Μειωμένο κόστος για επισκευές, συντηρήσεις, ρεύμα που προκαλούνται από 
την συσσώρευση των αλάτων

 Εγγυάται την αποδοτική και μεγάλη σε διάρκεια λειτουργία του εξοπλισμού 
σας

 Αποφυγή ξαφνικών βλαβών στον εξοπλισμό και δυσαρεστημένους πελάτες
 Βελτιστοποίηση στην χρήση του νερού ως υλικό παρασκευής φαγητού / 

ροφημάτων
 Λύση ακόμα και για συσκευές μεγάλου όγκου δουλειάς όπως μεγάλες μηχανές 

παρασκευής καφέ ή τσαγιού, αυτόματους πωλητές, μικρά πλυντήρια πιάτων 
και φούρνους combi

 Καφές με τέλεια κρέμα, γεμάτος γεύση και υπέροχο άρωμα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος Claris S M L XL XXL

Πίεση (PSI) 29 – 116 29 – 116 29 – 116 29 – 116 29 – 116

Θερμοκρασία (°C ) 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30 4 – 30

Μηχανές ροφημάτων χωρίς ατμό (Λίτρα) 1.700 3.000 5.600 8.000 11.000

Μηχανές ροφημάτων με ατμό (Λίτρα) 1.500 2.500 4.600 6.600 13.200

Combi Φούρνοι με boiler (Λίτρα) 1.130 1.880 3.500 5.000 8.250

Combi Φούρνοι με ψεκασμό (Λίτρα) 900 1.500 2.800 4.000 6.600



CLARIS PRIME - ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Υψηλής χωρητικότητας τεχνολογία φίλτρανσης πολλών σταδίων σε 
ένα και μόνο φίλτρο

• Διαθέτει την Duoblend Bypass τεχνολογία για ακριβής προσαρμογή 
των επιπέδων της ολικής σκληρότητας συμπεριλαμβανομένων των 
νάτριο, κάλιο και διαβρωτικά χλωρίδια και θειικά ανιόντα

• Η Ultra τεχνολογία προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα στην 
αποσκλήρυνση για μέγιστο έλεγχο του ασβεστίου και του 
μαγνησίου

• Η μέγιστη μείωση των TDS προστατεύει τους φούρνους ατμού από 
άλατα και διάβρωση που προκαλείται από ορυκτά, σε περιοχές με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωρίδια και θειικά στο δίκτυο του 
νερού

• Διαθέτει μεμβράνη άνθρακα για την αποτελεσματική αφαίρεση 
μικροσωματιδίων, γεύσεων και οσμών από το νερό

• Μειώνει τα βλαβερά οργανικά και ανόργανα
• Για κάθετη και οριζόντια εγκατάσταση

Χωρητικότητα για Espresso (Λίτρα) Χωρητικότητα για φούρνους ψεκασμού (Λίτρα) Ροή (Λίτρα / Λεπτό)

4.750 2.110 3,79

Οι χωρητικότητες βασίζονται σε νερό σκληρότητας 180ppm και χλωριδίων 60ppm με standard ρύθμιση του Bypass



Τα φίλτρα INLINE της EVERPURE – PENTAIR είναι 
φίλτρα ενεργού άνθρακα 10 ιντσών με έλεγχο των 
αλάτων. 
Ο τελικός καταναλωτής, απολαμβάνει την ένταση 
που του δίνει ο καφές, οπότε σίγουρα δεν 
περιμένει να έχει πικρή γεύση. Χάρη στον ενεργό 
άνθρακα αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα 
καθώς η γεύση και η οσμή του χλωρίου 
μειώνονται. 
Για όσους από εσάς επιθυμείτε να κρατάτε τον 
χώρο σας ωραίο και κομψό, χωρίς εμφανείς 
εγκαταστάσεις φίλτρανσης, ο IN-LINE σχεδιασμός 
είναι συμπαγής και εγκαθίσταται πίσω από τον 
εξοπλισμό και κρύβεται επιμελώς.
Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και απλή με τα 
εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης John Guest τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία*. 

*Παρέχεται και κωδικός χωρίς τους συνδέσμους

ΧΡΗΣΗ
Για μηχανές καφέ με χαμηλή χρήση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ενεργοποιείστε το φίλτρο αφήνοντας να τρέξει νερό για 3 
λεπτά πριν από την πρώτη χρήση
Αλλάξτε το φίλτρο μετά από 12 μήνες χρήσης ή εάν 
καταναλώσετε τα λίτρα χωρητικότητας του προϊόντος ή 
εάν η πίεση του νερού πέσει κάτω από τα 10 psi (0,7 bar)
Η μέγιστη ροή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2,8 λίτρα / λεπτό
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
9.085 Λίτρα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος : 25,4 cm
Διάμετρος : 5,1 cm
Πίεση : 10 – 125 psi (0,7 – 8,6 bar)
Θερμοκρασία : 2 – 38°C



Για χρήση σε ψύκτες – Post Mix – Οικιακά κάτω πάγκου 

Η σειρά φίλτρων C της Everpure® είναι φίλτρα ενεργού άνθρακα 
για εφαρμογές κρύου νερού και προσφέρουν αντιμικροβιακή προστασία, 
μειώνουν την οσμή και γεύση από χλώριο και τους υπόλοιπους χημικούς ρυπαντές.

Με την αποκλειστική τεχνολογία διήθησης Micro-Pure II AgION™ 
τα φίλτρα Everpure® απομακρύνουν σωματίδια μεγέθους έως και 0,5-micron 
(1 micron = 1/1000 mm), ενώ απορροφούν και μειώνουν βρωμιά και προσμείξεις επικίνδυνες για 
την υγεία όπως ίνες αμιάντου, παράσιτα και πρωτόζωα (κρυπτοσπορίδια, γιάρδια και άλλες 
μικροβιακές κύστες). 

Δεν αφαιρούν το φθόριο. 

Η αντικατάσταση της φίλτρου είναι απλή, γρήγορη και απόλυτα υγιεινή 
καθώς τα εσωτερικά εξαρτήματα του φίλτρου δεν εκτίθενται στο περιβάλλον. Συνίσταται η 
αλλαγή του φίλτρου να γίνεται κάθε 12 μήνες 
(πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης) ή όταν εξαντληθεί η χωρητικότητα του
(σε λίτρα) ή παρατηρηθεί μείωση της πίεσης του νερού

Τα φίλτρα της Everpure® είναι πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό NSF 
International, NSF/ANSI Standards 42 και 53.



Η σειρά οικιακών φίλτρων της Everpure® είναι φίλτρα ενεργού άνθρακα 
και προσφέρουν αντιμικροβιακή προστασία, μειώνουν την οσμή και γεύση 
από χλώριο και τους υπόλοιπους χημικούς ρυπαντές ενώ αποτρέπουν τη 
δημιουργία αλάτων στις συσκευές.

Με την αποκλειστική τεχνολογία διήθησης Micro-Pure τα φίλτρα Everpure® 
απομακρύνουν σωματίδια μεγέθους έως και 0,5 micron (1 micron = 1/1000 
mm), ενώ απορροφούν και μειώνουν βρωμιά και προσμείξεις επικίνδυνες 
για την υγεία όπως ίνες αμιάντου, παράσιτα και πρωτόζωα.
Αφαιρούν :

• Μόλυβδο
• Κρυπτοσπορίδια και γιάρδα
• Γεύση και οσμή χλωρίου
• Μούχλα και άλγη
• Σωματίδια έως 0,5-micron σε μέγεθος

Τα φίλτρα της Everpure® είναι πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο διεθνή 
οργανισμό NSF International, NSF/ANSI Standards 42 και 53.

Everpure Home

Φίλτρο Χωρητικότητα (Λίτρα) Ροή (Λίτρα / Λεπτό) Θερμοκρασία (°C ) Πίεση (PSI)
Διαστάσεις 

(Π x Υ x Β σε cm)

Η-54 2.835 1,9 2 - 38 10 - 125 13 x 38 x 13

Η-104 3.780 1,9 2 - 38 10 - 125 13 x 51 x 13



Πάγος
Ο πάγος είναι 100% νερό!
Με την αποκλειστική τεχνολογία διήθησης  Micro-Pure II AgION™ τα φίλτρα Everpure® 
προστατεύουν τον εξοπλισμό σας από τα άλατα, μειώνουν την οσμή και τη γεύση από το 
χλώριο και τους άλλους χημικούς ρυπαντές που καταστρέφουν την όψη και τη γεύση του 
πάγου.

Εμπιστευθείτε τους ειδικούς και απολαύστε:

Σταθερά ανώτερης ποιότητας πάγο
Χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και κόστος συντήρησης εξοπλισμού
Ικανοποιημένους πελάτες και αύξηση των κερδών

και απαλλαγείτε από:

Φθορές από τριβή και απόφραξη
Συσσώρευση αλάτων και διάβρωση
Άσχημες γεύσεις και οσμές
Επιβλαβείς κύστες και άλλες προσμείξεις που περιέχει το νερό
Σωματίδια που οδηγούν σε θολό πάγο

Τα φίλτρα της Everpure® είναι πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό NSF 
International, NSF/ANSI Standards 42.



Χαρακτηριστικά :

• Πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα το ήδη επεξεργασμένο νερό σε premium ποιότητα
• Μειώνουν την γεύση και την οσμή του χλωρίου
• Μειώνουν βρωμιά, σκουριά, ίνες αμιάντου (i2000² μόνο) και άλλα σωματίδια όπως σουλφίδια 

(οξειδωμένος σίδηρος και μαγγάνιο)
• Μειώνουν παρασιτικές κύστες πρωτόζωων όπως γιάρδια, ενδαμοιβάδα και κρυπτοσπορίδια
• Μειώνουν κοινές γεύσεις και οσμές από χώμα, μούχλα 
• Αποτρέπουν την συσσώρευση αλάτων στις παγομηχανές
• Τα i2000² και i4000² προσφέρουν βακτηριόσταση για αποτελεσματική μείωση της ανάπτυξης 

βακτηριδίων εντός του φυσιγγίου



Σύστημα
Μέγιστη ροή

(Λίτρα / Λεπτό)
Χωρητικότητα

(Λίτρα)

Κύβοι πάγου σε 
χαμηλή ροή

(Κιλά / Μέρα)

Κύβοι πάγου σε 
υψηλή ροή

(Κιλά / Μέρα)

Νιφάδες πάγου
(Κιλά / Μέρα)

Single/Single PF 
i2000²/i4000²

6,3
34.000 /
45.420

< 295 N/A < 680

Twin/Twin PF
i2000²/i4000²

12,6
68.000 /
90.840

< 545
< 295

< 1.134

Triple/Triple PF
i2000²/i4000²

18,9
102.000 /
136.260

< 726 < 545 < 1.588

Quad/Quad PF 
i2000²/i4000²

25
136.260 /
181.680

< 1.089 < 1.089
High volume



Αντίστροφες Οσμώσεις



Η αντίστροφη όσμωση Conserv 75E High Efficiency της Everpure – Pentair που είναι σχεδιασμένη για τον 
καφέ και τις εφαρμογές του, συνδυάζει αληθινή προστασία από τα άλατα και την διάβρωση σε 1 λύση.
Αυτό το συμπαγές και μικρό σύστημα συμπεριλαμβάνει ένα φίλτρο άνθρακα, φίλτρο αποσκλήρυνσης, 
φίλτρο εμπλουτισμού, φίλτρο άνθρακα για το ήδη επεξεργασμένο νερό και βαλβίδα blend για να 
δημιουργήσουμε την τέλεια ισορροπία σε μέταλλα, ούτως ώστε να αποτρέψουμε και την διάβρωση και 
την συσσώρευση αλάτων. Είναι ένα αξιόπιστο και εύκολο στην εγκατάσταση και λειτουργία σύστημα που 
βοηθάει τους χρήστες να φτάσουν στις ιδανικές συνθήκες νερού που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του 
εξοπλισμού τους, μειώνοντας τις απαιτήσεις εγγύησης και αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των συσκευών και 
την ικανοποίηση των πελατών. 

Χαρακτηριστικά :
• Έως 50% εξοικονόμηση νερού σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης
• Επιτρέπει την προσαρμοσμένη μίξη του νερού του δικτύου για να παράγουμε την ιδανική 

περιεκτικότητα σε μέταλλά για τον espresso και τον καφέ γενικά
• Βελτιώνει τον χρόνο ζωής των συσκευών και την απόδοσή τους αφαιρώντας πάνω από το 95% των 

διαλυμένων στερεών (TDS) που προκαλούν διάβρωση και συσσώρευση αλάτων
• Οι θερμαινόμενες επιφάνειες διατηρούν την μέγιστη απόδοση μεταφοράς θέρμανσης μειώνοντας 

τους χρόνους θέρμανσης και εξοικονομώντας ρεύμα
• Προστατεύει ενάντια σε σωματίδια που προκαλούν αλλοιώσεις στην οσμή και την γεύση ενώ 

ταυτόχρονα αφαιρεί βρωμιά, σωματίδια και διαλυμένα ορυκτά
• Λιγότερο συχνή συντήρηση του εξοπλισμού σημαίνει λιγότερα έξοδα για συντήρηση και επισκευές
• Το συμπαγές και μαζεμένο σχέδιο επιτρέπει την εγκατάσταση στον τοίχο, πάνω σε πάγκο ή κάτω από 

αυτόν
• Η αλλαγή των φίλτρων είναι γρήγορη, εύκολη και καθαρή. Κανένα εσωτερικό κομμάτι του φίλτρου 

δεν έρχεται σε επαφή με τον συντηρητή
• NSF/ANSI Standard 58 πιστοποιημένη ότι αφαιρεί κύστες όπως κρυπτοσπορίδια και γιάρδια



ΑΠΟΣΚΛΗΡΗΝΤΕΣ RIVERSOFT 4/8/16/30 ΤΗΣ EVERPURE – PENTAIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Κατασκευασμένα από 100% υλικά της EVERPURE

 Απλός προγραμματισμός 3 βημάτων για χρόνο, σκληρότητα και 

ρυθμίσεις για το αλάτι

 Υψηλής αποδοτικότητας αναπλήρωση του νερού 7 κύκλων

 Είσοδος – έξοδος νερού : ¾ BSPT αρσενικό

 Σύνδεση αποχέτευσης : ½ BSPT αρσενικό

 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας : 220V / 50Hz

 Εύρος πίεσης : 1.5 – 8 bar

 Εύρος θερμοκρασίας : 2 – 38°C

 Riversoft 8/16/30

o Σώμα : Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

o Καπάκι : Πολυστυρένιο διαθέσιμο σε μπλε ή λευκό χρώμα

o Πιστοποίηση ACS

 Riversoft 4

o Σώμα : ABS

o Καπάκι : Δεν διαθέτει



RIVERSOFT 4 RIVERSOFT 8 RIVERSOFT 16 RIVERSOFT 30

ΡΗΤΙΝΗ (L) 3,5 8,0 16,0 30,0

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΟΗ (m³/h) 0,14 0,32 0,64 1,0

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ (m³/h)* 0,21 0,40 0,96 1,5

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (°f/m³)* 21,0 48,1 96,3 150,3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (kg) 0,42 0,96 1,92 3,0

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ANAΠΛΗΡΩΣΗ (L)** 26,0 47,0 117,0 123,0

ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (kg) 6,0 25,0 50,0 50,0

ΠΛΑΤΟΣ 17,8 31,0 31,0 31,0

ΒΑΘΟΣ 35,7 43,5 43,5 43,5

ΥΨΟΣ 43,5 68,0 113,5 113,5

ΒΑΡΟΣ 5,0 10,0 16,0 27,0





Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 2, Κορωπί
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Τηλ.: 210-6034171 / 213-0223981 / 213-0049974
Fax : 210-9348440
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